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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Zadavatel:
Statutární zástupce:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Statutární město Děčín
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
00261238
CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku

Kontaktní osoba:
Telefon, email:

Petra Šivrová
+420 412 593 213, petra.sivrova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Vymezení předmětu plnění
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s maximálně pěti účastníky, na základě
které budou uzavírány smlouvy (resp. objednávky) na jednotlivé opravy místních komunikací
(chodníků - dále jen MK) v Děčíně. Jednotlivé opravy, místo a rozsah prací bude specifikován
objednatelem v písemných objednávkách dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele. Plnění
smlouvy dle dílčích objednávek bude probíhat pro plochy od 30 m2 a délky od 20 bm.
Při provádění prací bude postupováno dle příslušných ČSN, Technických podmínek (TP) a Technických
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP), který je předepsán pro požadované
druhy oprav.
Na použité materiály budou dodávány prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o všech
předepsaných zkouškách.
Opravy MK budou probíhat za provozu, dopravu bude řídit zhotovitel na vlastní náklady. Vyřizování
opatření obecné povahy pro přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích za účelem
opravy MK s příslušným silničním správním úřadem, zajišťuje zadavatel. Provedení a umístění
dopravního značení zajišťuje dodavatel.
V případě, že se vyskytuje v kterékoli části zadávací dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu,
pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto
minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.
Detailní popis předmětu veřejné zakázky, jednotlivých požadavků zadavatele jsou uvedeny
v položkovém soupisu, který je k dispozici na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00005599 v sekci Zadávací dokumentace.

2.2 Druh veřejné zakázky
Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je
Popis

CPV

Stavební práce

45000000-7

Stavební úpravy pro komunikace

45233100-0

Chodníky a jiné zpevněné povrchy

45233160-8

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:

20 000 000,- Kč bez DPH.
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1 Předpokládaná doba plnění
Předpokládaný termín zahájení plnění: po podpisu rámcové dohody.
Doba plnění: rámcová dohoda bude uzavřena nejdéle na 48 měsíců.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo
změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místní komunikace na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Děčín.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
5.1 Stanovení technických podmínek
Zadavatel stanovil technické podmínky dle položkového soupisu dodávek a prací.
Upozornění zadavatele k položkovým soupisům dodávek a prací:
- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání
materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není
stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání
materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu
z deponie investora.

5.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavatel nepřipouští žádné úpravy položkových soupisů
dodávek a prací vyjma doplnění jednotlivých jednotkových cen. Do položkových soupisů prací nesmí
dodavatel přidat žádné další položky, tyto musí zůstat v neměnné podobě. Každá položka v tomto
soupisu musí být řádně oceněna.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady na
likvidaci odpadů, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a
dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu rámcové dohody (dále také „smlouvy“).
Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné
a nemohou být žádným způsobem měněny. Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy oceněné
soupisy dodávek a prací, jehož neoceněná verze je součástí projektové dokumentace.
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Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za účastníka jednat, jejíž (jejichž)
plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy.
V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.
Obchodní podmínky jsou Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Smlouva bude podepisovaná elektronicky.

8. KVALIFIKACE
Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
-

8.1

splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;
splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;
prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k
prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2
ZZVZ.

8.2
Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému
certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace
(totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah
prokázání kvalifikace.

8.3

Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní
způsobilost požadovanou Zadavatelem.
Před podpisem smlouvy vítězný účastník předloží originál dokladu (ČP) v elektronické podobě.

8.4

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ.
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:
 doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování.

8.5

Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. a), ZZVZ:
Technické kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže
účastník, pokud předloží seznam významných stavebních prací za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Účastník splňuje kvalifikační předpoklad, pokud doloží:
 min. 2 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací obdobného charakteru.
V osvědčení bude specifikováno, že se jednalo o stavbu/rekonstrukci chodníku
v minimálním finančním objemu 500 000,- Kč bez DPH každé z nich.
 min 1 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací obdobného charakteru.
V osvědčení bude specifikováno, že se jednalo o stavbu/rekonstrukci chodníku s dlažbou
z přírodního kamene (např. žula).
Účastník doloží, že provedl výše uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem
specifikována, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného
názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně
jména toho, kdo osvědčení vystavil.

8.6 Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci
Účastník pro zpracování využije formuláře nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti deklarované v tomto Formuláři nabídky.
Originály dokladů prokazující kvalifikaci budou vyžadovány u vítězného účastníka v rámci poskytnutí
součinnosti před podpisem smlouvy o dílo. Tyto musí být buď originály či ověřené kopie (tzn.
elektronicky podepsané vydavatelem takového dokladu či autorizované konverze), pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti
o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního
řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
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8.7

Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

8.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.
8.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel
je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce
d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ
Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na
https://zakazky.mmdecin.cz/ požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 7
pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní
zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání
nabídek.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatele. V případě překročení této lhůty bude postupováno v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického
nástroje. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím
elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek.

9.2. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
10.1. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky budou podány
https://zakazky.mmdecin.cz.

v elektronické

podobě

prostřednictvím

profilu

zadavatele

10.2. Lhůta pro podání nabídek
Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 01.08.2022 do 10:00 hodin.

Rámcová dohoda – opravy dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích v Děčíně

7 z 10

10.3. Otevírání obálek
Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení
dne 01.08.2022 v 10:30 hod.
Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně
podané nabídky dle § 109 ZZVZ.
Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

11. ZADÁVACÍ LHŮTA
V souladu s § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci svými
nabídkami vázáni). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí
120 dnů.

12. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
12.1. Kritéria hodnocení
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková
cena je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
v Kč bez DPH - 100 %.
Hodnocen bude celkový cenový údaj, který vznikne součtem nabídkových cen jednotlivých položek
uvedených v položkovém soupisu A a B.
Tento součet bude sloužit pouze a výhradně pro účely hodnocení nabídek!
V případě rovnosti nabídek bude rozhodovat datum a čas podání nabídky, kdy lépe hodnocena bude
nabídka podaná dříve.

12.2. Způsob hodnocení nabídek
Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.
Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu
české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na
materiál a dopravu.

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
13.1. Nabídka účastníka
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a
rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného
na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Petru Šivrovou,
e-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 213.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.
Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/.
Nabídka bude obsahovat:
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Formulář nabídky - Příloha č. 1,
Návrh smlouvy ve formátu *.pdf případně *.doc - Příloha č. 2,
Oceněné položkové soupisy dodávek a prací ve formátu *.pdf, *.xls.

13.2. Podání nabídky
Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/. Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí
dne 01.08.2022 v 10:00 hodin.
Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.
V případě, že nabídku podává:



Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány).
Jiná osoba oprávněná jednat za účastníka – součástí takovéto nabídky musí být plná moc,
která musí být:
 elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
 podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto účastník odešle (podá nabídku)
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele. Pro podání nabídky
je zapotřebí platný elektronický podpis.

14. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00005599.
Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

15. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
a) Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli v
souladu s § 122 odst. 4 zákona. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem
podle § 122 odst. 4 zákona, zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli.
Těmito doklady jsou například:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence
2. seznam akcionářů
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
b) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat dle § 88
ZZVZ.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.
d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:
 určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a
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uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění
provádět.
Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je
nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří
v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou.
e) Inflační doložka
Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy (článek V. smlouvy) na veřejnou zakázku dle
§ 100 odst. 1 ZZVZ, která spočívá v inflační doložce, přičemž podmínky předmětné změny závazku
jsou blíže konkretizovány v závazném vzoru návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace.

16. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.
Zadavatel upozorňuje, že dle Nařízení Rady EU platí ZÁKAZ zadat nebo plnit veřejnou zakázku
jakýmkoliv subjektem, který má sídlo v Rusku či je přímo či nepřímo z více než 50 % vlastněn
některým zvlášť specifikovaným subjektem. Toto se týká i případných poddodavatelů.

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Formulář nabídky
Návrh smlouvy
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